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Indhold i multimediefortællingerne  

”Velkommen til mit hjem” 
 

Generelt om fortællingerne 
I de fire fortællinger møder vi Alma, Halime, Mohanad og Philip, der 

fortæller om hverdagen hjemme hos dem. Og der bliver altid lagt op 

til, at man selv fortæller om eller tænker over, hvordan det er hjemme 

hos en selv. Alle fortællinger indeholder både tekster, billeder, lyd og 

video. Desuden er der mulighed for oplæsning ved længere tekster.  

Fortællingerne kan både bruges til gruppearbejde og som inspiration 

til, at eleverne selv arbejder med emnet – uanset om de skal tegne, 

skrive, fortælle eller lave film om et af emnerne. 

Man kan enten gå på opdagelse i fortællingerne via navigationen, eller 

finde indhold om et specifikt emne via index-knappen i bunden til 

venstre. 

På de følgende sider finder du indholdsbeskrivelser over hver 

multimediefortælling: min mad, min fritid, mine højtider og mit hjem. 

Beskrivelserne er med til at give en oversigt over indholdet i hver 

fortælling, samt hvilke emner der arbejdes med.  
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Min mad 
En multimediefortælling om hvad vi spiser. Gå på opdagelse i hvad andre 

spiser til morgenmad, frokost og aftensmad. Du kan også finde opskrifter 

og blive klogere på, hvem der laver maden. Og så kan du se, hvordan det 

går, når Halime og Alma inviterer hinanden til aftensmad. Fortællingen er 

oplagt til at arbejde med, hvad man spiser i Danmark og madkultur på 

tværs af grænser.  

 

Hvad spiser jeg? 
• Se hvad Alma, Halime, Mohanad og Philip spiser til morgenmad, 

frokost og aftensmad (tekst og billeder). Find også: 
o Hvad spiser Alma til aftensmad? (lydklip og opskrift på 

mexicanske pandekager) 
o Billede af Halimes livret og lydklip hvori Halime fortæller 

om syrisk mad. 
o Video hvor Halime køber ind med sine forældre og 

opskrift på Baklawa.  
o Opskrift på Mohanads livret Riz Bazalia. 
o Billeder af hvad Alma og Halime har med i madpakken. 

• Hvad spiser danskerne? (tekst og lyd. Derudover link til 
undersøgelse om hvad danskerne spiser). Læs også om svinekød 
og rugbrød. 

• Ny mad: Når man kommer til Danmark fra et andet land, er meget 
mad helt nyt (tekst og lyd samt opskrifter på Kuttelk, Tabbouleh 
og Magdus).  

• Mad og fester: I Danmark får man en ret ad gangen. I Syrien får 
man mange retter samtidig (tekst og lyd). 

• Drikkelse: Hvad drikker du til din mad? (billedkavalkade og lyd). 
Læs og hør også om kaffe og te (billedkavalkade og lyd).  

• Krydderier: Hjemme hos Halime og Mohanad bruger de mange 
krydderier (tekst). 

 
Hvem laver maden? 

• Halime hjælper sin mor med at lave mad (video). 

• Philip har en maddag (billedkavalkade og lyd).  

 
Til middag hos Alma og Halime 

• Til middag hos Halime: Halime dækker bord (video), Alma spiser 
hos Halime (video) og At spise med kniv og gaffel (lyd). 

• Til middag hos Alma: Regler ved bordet (lyd) og Halime spiser hos 
Alma (video).  
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Min fritid 
En multimediefortælling om hvad man kan lave i sin fritid. Fortællingen er 

delt op i emnerne: pligter, efter skole, fritidsinteresser og legeaftaler. 

Fortællingen er oplagt til at arbejde med f.eks. foreningskultur, at gå til 

noget i sin fritid, pligter i hjemmet, pige-drenge-roller, interesser og 

lignende. 

 
Fritidsinteresser 

• Fritidsaktiviteter (tekst og lyd). Hør hvad Alma går til i sin fritid.  

• Hvad kan man gå til? Se eksempler på hvad man kan gå til 
(billedkavalkade og lyd + link til fritidsaktiviteter i en kommune). 

• Halime tager med Alma til fodbold (video). 
 

Pligter 
• Hør hvad Philip, Mohanad, Halime og Alma hjælper til med 

derhjemme (billedkavalkade og lyd til hver person).  
 

Efter skole 
• Se hvad Alma, Halime, Mohanad og Philip laver efter skole 

(billedkavalkade og lyd). Tag også med Alma til dans hjemme hos 
Halime.  

 

Legeaftale 
• Alle vil gerne lege: Hvordan laver man legeaftaler? 

(billedkavalkade og lyd). 

• Legeaftale med Philip og Mohanad: Tag med Mohanad hjem til 
Philip (video). 
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Mine traditioner 
En multimediefortælling om traditioner, skikke og højtider i Danmark. 

Fortællingen er delt op i emnerne: Mine skikke, min fødselsdag, min tro 

og mine højtider. Fortællingen er oplagt til at arbejde med f.eks. tro, 

højtider i Danmark, ordsprog, hvor kommer vores skikke fra, og hvilke er 

kun kendt i Danmark. Desuden kan man komme med til en typisk dansk 

børnefødselsdag. 

 
Skikke i Danmark 

• Mærkelige ting vi gør i Danmark: Hør om forskellige danske 
traditioner, skikke og normer som f.eks. bad efter idræt eller tag-
selv-bord (billedkavalkade og lyd). Se også danske og udenlandske 
ordsprog og gæt hvad de betyder.  

 

Min tro 
• Kristen: Gud og Jesus, Dåb (link til YouTube video om dåb), 

Konfirmation, Kirke, Præst, De største højtider, Bibelen, Kors, 
Trosbekendelsen, Kulturkristne og Flere slags kristne (tekst og lyd 
til alle emner). 

• Muslim: Allah, Profeten Muhammed, Koranen, Ramadan og Eid, 
Moske, Imam, Islams fem søjler, Regler og Flere slags muslimer 
(tekst og lyd til alle emner). 

• Andre religioner (tekst og lyd). 
 

Min fødselsdag 
• Introduktion til Min fødselsdag: Hør om fødselsdage i Danmark og 

i andre lande (lyd). 

• Fødselsdag i Mohanads klasse (video). Vær med til en fødselsdag i 
Mohanads klasse og hør forskellige børn fra Mohanads klasse 
fortælle om deres fødselsdagstraditioner.  

• Fødselsdag hos Alma: Hør hvordan de fejrer fødselsdag hjemme 
hos Alma (lyd).  

• Almas gaver (lyd).  

 
Mine højtider 

• Hør om fastelavn, påske (link til YouTube videoer om påske), 
ramadan, Eid, pinse, allehelgen, halloween, jul (link til YouTube 
videoer om jul), og nytår og de traditioner, der følger med hver 
enkelt højtid (billedkavalkade og lyd til alle emner).  

• Vi fejrer: Hør hvad Philip, Alma og Halime fejrer hjemme hos dem 
(lyd).  
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Mit hjem 
En multimediefortælling om hvad et hjem er for et sted. Alma, Halime, 

Mohanad og Philip inviterer indenfor i deres hjem. De fortæller om deres 

yndlingsting, om deres familie og viser, hvordan de bor. Fortællingen er 

oplagt til at arbejde med, hvad et hjem er, om hvornår noget er et hjem, 

og hvor forskellige hjem kan være. I kan også arbejde med familie og det 

at skulle skabe et nyt hjem, lige meget om man er flygtet eller flyttet. 

 
Alma – Velkommen til mit hjem 

• Min yndlingsting (billedkavalkade og lyd). 

• Min familie: Mød Almas familie. Ved at trykke på hver person kan 
man læse mere om hver enkelt som f.eks. navn, alder, fødselsdag, 
livret, yndlingsfarve, yndlingsfag og min drøm.  

• Mit hjem: Se hvordan Alma og hendes familie bor (billedkavalkade 
og lyd).  

• Hvis jeg skulle flygte: Hør Alma fortælle hvad hun ville gøre, hvis 
hun skulle flygte (lyd). 

 

Mohanad – Velkommen til mit hjem 
• Min yndlingsting (tekst). 

• Min familie: Mød Mohanads familie. Ved at trykke på hver person 
kan man læse mere om hver enkelt som f.eks. navn, alder, 
fødselsdag, livret, yndlingsfarve, yndlingsfag og min drøm.  

• Mit hjem: Se hvordan Mohanad og hans familie bor 
(billedkavalkade). 

• Hvordan er det at få et nyt hjem: Hør Mohanad fortælle om 
hvordan det er at få et nyt hjem (lyd). 

 
Halime – Velkommen til mit hjem 

• Min yndlingsting (tekst). 

• Min familie: Mød Halimes familie. Ved at trykke på hver person 
kan man læse mere om hver enkelt som f.eks. navn, alder, 
fødselsdag, livret, yndlingsfarve, yndlingsfag og min drøm. 

• Mit hjem: Se hvordan Halime og hendes familie bor 
(billedkavalkade og lyd).  

• Syrien: Se og hør om Halimes hjem i Syrien (billedkavalkade og 
lyd).  

• Jeg kendte ikke Danmark: Hør Halime fortælle om hendes 
forestillinger om Danmark inden hun kom til landet (lyd).  

• To hjem: Hør Halime fortælle om hendes to hjem i Syrien og i 
Danmark (lyd).  

• Hvis jeg bestemte: Hør Halime fortælle om, hvad hun ville gøre i 
verden, hvis hun bestemte (lyd). 

• Vi flygtede fordi: Hør Halime fortælle om hvorfor hun og familien 
flygtede fra Syrien.  
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Philip – Velkommen til mit hjem 
• Min yndlingsting (tekst). 

• Min familie: Mød Philips familie. Ved at trykke på hver person kan 
man læse mere om hver enkelt som f.eks. navn, alder, fødselsdag, 
livret, yndlingsfarve, yndlingsfag og min drøm. 

• Mit hjem: Se hvordan Philip og hans familie bor (billedkavalkade).  
 

Hvad er et hjem? 
• Hør bud på hvad forskellige børn tænker, når de hører ordet 

”hjem” (voxpop video).  
 


